
5.11 Het plaatsen van hekwerken haaks op A-wateren 

 

Wijziging beleidsregel:  

 

 

 

Zaaknr. Datum 

vastgesteld: 

omschrijving wijziging: 

   

   

   

 

kader 

Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2 onder 1:  

1. Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of 

bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige 

functies, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden 

of vaste substanties of voorwerpen te leggen, te laten staan, te vervangen, te verwijderen of te vervoeren. 

Hieronder wordt ook verstaan het plaatsen van een hekwerk haaks op een A-water. 

 

Verklaring van een aantal begrippen 

Een hekwerk is een afscheiding die met name ten doel heeft een terrein af te sluiten en die doorgaans bestaat uit 

een houten of stalen constructie. Een dergelijke constructie wordt als een hekwerk gezien wanneer de hoogte meer 

bedraagt dan 1,00 meter. 

 

Voor welke oppervlaktewaterlichamen geldt deze beleidsregel? 

Deze beleidsregel is van toepassing op hekwerken die haaks op A-wateren worden geplaatst.  

 

Raakvlakken met ander beleid 

Aanvragen voor hekwerken die parallel aan een A-water worden geplaatst worden getoetst aan beleidsregel 5.5: Het 

plaatsen van objecten in en langs oppervlaktewaterlichamen.  

 

Er is verschil tussen hekwerken en afrasteringen. Van een afrastering is sprake wanneer het gaat om de "standaard" 

palen met draad van maximaal 1,00 meter hoog. Doorgaans hebben deze voorzieningen een veekerende functie. 

Voor het plaatsen van een afrastering die parallel aan het oppervlaktewaterlichaam zal worden geplaatst, geldt een 

algemene regel (zie bijlage 1, WT 12). 

 

Doel van het beleid 

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van oppervlaktewaterlichamen als onderdeel van 

het totale watersysteem. In het geval van hekwerken gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft 

voor doelmatig onderhoud aan de oppervlaktewaterlichamen en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd. 

 

Toelichting op de beleidsregel 

Onderhoud 

Langs A-wateren ligt aan beide zijden een beschermingszone van 4,00 meter (of 5,00 meter in het gebied van Alm en 

Biesbosch en Alblasserwaard en Vijfheerenlanden). Deze beschermingszones hebben tot doel dat doelmatig 

onderhoud met groot materieel door het waterschap kan worden uitgevoerd. Het plaatsen van een hekwerk binnen 

de beschermingszone heeft dan ook tot gevolg dat het onderhoud vanaf de betreffende zijde van het 

oppervlaktewaterlichaam wordt belemmerd. De vraag of doelmatig onderhoud kan worden uitgevoerd is dan ook 

bepalend voor het al dan niet verlenen van een watervergunning. 

 

Stabiliteit van de oever 

Een hekwerk kan een vrij zware constructie zijn. Voorkomen moet worden dat het profiel van een 

oppervlaktewaterlichaam wordt aangetast door het plaatsen van een hekwerk. 

 

Toetsingscriteria 

1. Aanvragen worden aan de algemene toetsingscriteria getoetst. 

 

Daarnaast gelden de volgende bijzondere toetsingscriteria: 

 

2. Voor hekwerken haaks op het oppervlaktewaterlichaam in agrarisch gebied gelden de volgende 

voorwaarden: 



- op de beschermingszone langs het oppervlaktewaterlichaam wordt een poort geplaatst met een 

doorgang van minimaal 4,00 meter; 

- de poort is voorzien is van een standaardslot van het waterschap, of de poort kan op een 

eenvoudige manier met de hand worden open gemaakt; 

- de sluitzijde van de poort moet aan de zijde van het oppervlaktewaterlichaam komen. De poort 

opent dan van het oppervlaktewaterlichaam af richting het perceel; 

- hekwerk en poort moeten in overleg met het waterschap worden geplaatst. 

 

3. Afrasteringen die ten behoeve van veekering haaks op A-wateren worden aangebracht, kunnen worden 

toegestaan, als deze ter hoogte van het oppervlaktewaterlichaam zijn voorzien van voldoende isolerende 

handgrepen. De afrasteringen met handgrepen zijn aan te merken als een lichte veekerende constructie. De 

handgrepen dienen zodanig in de afrastering te worden aangebracht, dat op eenvoudige wijze (dus zonder 

gebruik van sloten e.d.) een opening van minimaal 4,00 meter. breed kan worden gemaakt. 

 

4. Voor hekwerken in stedelijk gebied gelden de volgende voorwaarden: 

- hekwerken en poorten mogen alleen geplaatst worden aan het begin en eind van een 

onderhoudsroute; 

- op de beschermingszone langs het oppervlaktewaterlichaam wordt een poort geplaatst met een 

doorgang van minimaal 4,00 meter; 

- de poort is voorzien is van een standaardslot van het waterschap, of de poort kan op een 

eenvoudige manier met de hand worden open gemaakt; 

- de sluitzijde van de poort moet aan de zijde van het oppervlaktewaterlichaam komen. De poort 

opent dan van het oppervlaktewaterlichaam af richting het perceel; 

- hekwerk en poort moeten in overleg met het waterschap worden geplaatst. 

 

5. Voor hekwerken op industrieterreinen gelden de volgende voorwaarden: 

- hekwerken en poorten mogen alleen geplaatst worden aan het begin en eind van een 

onderhoudsroute; alleen als de aanvrager een zwaarwegend belang kan aantonen, kan hiervan 

worden afgeweken; 

- op de beschermingszone langs het oppervlaktewaterlichaam wordt een poort geplaatst met een 

doorgang van minimaal 4,00 meter; 

- de poort is voorzien is van een standaardslot van het waterschap, of de poort kan op een 

eenvoudige manier met de hand worden open gemaakt. Als de verzekering anders eist, kan een 

andere cilinder geplaatst worden na overleg met de teamleider van het rayon; 

- de sluitzijde van de poort moet bij het oppervlaktewaterlichaam komen. De poort opent dan van 

het oppervlaktewaterlichaam af richting het perceel; 

- hekwerk en poort moeten in overleg met het waterschap worden geplaatst; 

- permanente opslag op de beschermingszone is niet toegestaan; 

- de beschermingszone moet bij de eerste aanzegging vrij worden gemaakt van tijdelijke of mobiele 

objecten zoals auto's en opslagmaterialen; 

- kosten die gemaakt worden als er geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek van Waterschap 

Rivierenland om de strook vrij te maken voor onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam 

worden op de watervergunninghouder verhaald. 

 

6. Eventueel aan te brengen waaiers haaks op A-wateren mogen niet in het natte profiel van het 

oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst i.v.m. vuilophoping. Deze moeten zich dus minimaal 30 cm 

boven zomerpeil of boezempeil bevinden. Vergunninghouders dienen het oppervlaktewaterlichaam 

(inclusief talud) over een lengte van 1 meter aan weerszijden van de waaier te onderhouden. 

 


